
Notulen vergadering Dorpsoverleg Egchel 6-12 2022 
 
Aanwezig: Resie Kempen (vrz), Robert Timmermans (penn.), Patrick van ’t Hooft (secr.), 

Martien Rutten, Piet Delissen, Odilia Rens, Jan Schaareman, Johan Findhammer, Ruud 

Delissen (vanaf 20.45)  

Afgemeld: Yvonne Truijen (Vorkmeer) 

 

1. Opening door Resie 
 
2. Mededelingen en post 
Post:  
- Uitnodiging gez. DO’en 15-12 (20u) in ’t Erf: o.a. voortgang zelfsturing, vooruitblik 
activiteiten 2023. Resie en Robert gaan, Patrick misschien. 
- IKC De Kemp, uitslag ouderpeiling: 76% wil dat school (nieuwbouw of verbouw) op huidige 
locatie blijft)  
Mededelingen: geen: 

 
3. Notulen 2 november 
Ongewijzigd vastgesteld. 
N.a.v. notulen (lopende zaken vzv niet verderop in de agenda aan de orde komend): 
- Brandveiligheidsavond 17-11 heel geslaagd, melden Resie en Robert: behoorlijke opkomst 
(ong. 45pp), nuttige tips, leuke interactieve aanpak. Wijkagent kon er niet bij zijn. Is wel 
gevraagd zichzelf te presenteren op website/facebook. Resie verwacht zeer binnenkort 
antwoord. 
- Truckrun vrijdag 17-12, doortocht Egchel ong. 19.30. DO organiseert gezellig samenzijn bij 
’t Erf met tentje, wafels en chocomel e.d.  
- Kermis: Resie heeft (samen met Grashoek en Kessel-Eik) met gemeente - Martine Peters-  
gesproken. Gepleit voor fatsoenlijke kermis ivm leefbaarheid. Volgens gemeente zijn 
attracties steeds moeilijker naar kleine dorpen te krijgen. Martine gaat overleggen met 
wethouder om te zien wat mogelijk is. Vergadering wijst op toezegging voor ‘drie jaar 
botsauto’s’, waarvan nog niet één jaar is ‘gebruikt’. Als dat niet lukt, toch iets van 
vergelijkbare waarde naar Egchel? 
- Uitbreiding varkensbedrijf Rutten op LOG: Kwestie blijft enigszins in de belangstelling door 
diverse publicaties, en door de peiling op facebook. Patrick heeft Hans Maessen (gemeente) 
gevraagd naar het verwachte tijdpad qua procedures en moment van voorlegging aan de 
gemeenteraad. 
- Subsidie bij Windparkfonds voor Belevingstuin is de deur uit. 
- Aanpassing DO-statuten ivm Wbtr: Resie vraagt bevriende notaris om naar statuten DO te 
kijken. 
- Digitale opslag DO-bestanden (veiliger, en toegankelijk voor alle DO-leden): onderzoek 
naar beste optie loopt (Robert, Odilia), volgende vergadering meer duidelijkheid. 
- Onderbordjes Ommetje: Patrick en Robert bespreken zsm beste opties. 
- Interne DO-sessie 8-2: Robert stelt voor VKKL-spel hiervoor te gebruiken. DO akkoord. 
Robert en Resie kijken er verder naar. 
- 75 jaar Egchel: Ruud en Resie hebben hier nog geen tijd voor gevonden. 
 

4. Werkgroep Wonen 

Ruud: grote woonenquête in afrondende fase. Zodra klaar: h-a-h-flyer met oproep + link om 
enquête digitaal in te vullen. Voor mensen die dat digitaal niet kunnen/willen komen drie of 
vier ‘papieren’ gelegenheden in ’t Erf,  bv tijdens Dorpsontmoeting. Voorlopige planning: 
enquêteresultaten in maart aanbieden aan wethouder. 
CPO-project in Giel Peetershof is inmiddels min of meer apart traject:  



28 geïnteresseerden, elf mensen hebben zich gecommitteerd (getekende intentieverklaring). 
Genoeg om naar gemeente te stappen, overleg loopt. Aantal kan groeien na enquête en 
zodra project meer naar buiten treedt.  
Robert denkt dat DO er goed aan doet om na te denken over de link van het DO met de 
Werkgroep,  nadat die haar eindrapport heeft opgeleverd.  

 
5. Werkgroep Verkeer 
Odilia: (snelheidsremmende) materialen voor aanpassen Jacobusstraat zijn besteld, werk 
staat in de planning voor 1e kwartaal 2023. Bloembak Hoekerstraat nog niet zeker.  
Johan: 21-11 constructief overleg geweest tussen gemeente en aanwonenden 
Gielenhofweg, vooral over laatste, nog niet heringerichte stuk (ter hoogte GP-hof). 
Aanwonenden hebben voorstellen gedaan over profiel, snelheidsremmende maatregelen en 
waterberging. Uitsluitsel verwacht op 16-1 tijdens vervolgoverleg met gemeente. Uitvoering 
zeker niet vóór 2e helft 2023. 
 

6. Werkgroep Natuurpark De Kemp 

Patrick: Voorlopig plan is voorgelegd aan diverse externe partijen en personen voor advies 
en verbetering. Reacties komen nu binnen en worden verwerkt. Ook contactpersonen bij 
gemeente denken positief mee. Verder (en ook belangrijk): werkgroep is uitgebreid met twee 
personen. 

 
7. Rondvraag 
- Martien (lid toewijzingscommisie Windparkfonds) meldt dat het goed gaat met het 
Windparkfonds (jaarlijks ruim € 50.000). Afgelopen jaar 30 subsidieaanvragen, waarvan een 
stuk of 6, 7 uit Egchel. De overgrote meerderheid wordt (geheel of gedeeltelijk) toegewezen. 
Aanvragen hebben veelal te maken met onderwerpen als sociale cohesie, energie, en zaken 
als een zorgboerderij, voedselbos, speelplekken. Doordat het Windpark extra inkomsten 
heeft door de hoge energieprijzen, zijn er verder plannen om wat extra’s te doen voor de 
gemeenschapshuizen van Peel en Maas.  
- Robert zal in de volgende DO-vergadering iets vertellen over bezoekersaantallen en 
gebruik van de nieuwe website, 
- Resie: Met name ouderen missen de papieren evenementenkalender. Is gestopt in corona-
tijd, maar er waren ook klachten dat sommige verenigingen hun evenementen niet 
doorgaven. Robert en Resie gaan met Henk Selen praten over wellicht toch weer (2x per 
jaar) zo’n papieren kalender maken en bezorgen. 
- Resie: ’t Erf organiseert op 30-3 een interactieve dorpsavond voor verenigingen en 
inwoners i.s.m. VKKL. O.a. over de rol van ’t Erf in de gemeenschap. Nadere info volgt t.z.t. 
 
De geplande vergadering van 4 januari gaat niet door omdat ’t Erf dan niet open is. 
Besloten wordt om de januarivergadering te laten vervallen. 
Volgende vergadering: woensdag 1 februari. 
 
   
 


